
 
 

UCHWAŁA NR XX/647/20 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta 
Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. 

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity : Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz.712, z późniejszymi zmianami : Dz. U. 
z 2019 r. poz. 492), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni 
i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustala się wysokość opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na tych parkingach. 

§ 2. Określa się zasady i tryb korzystania z ww. parkingów oraz wysokość opłat za parkowanie na nich 
pojazdów samochodowych w Regulaminie korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego i zlokalizowanego 
poza gdyńskimi drogami publicznymi, stanowiącym załącznik oznaczony numerem 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Regulamin, o którym jest mowa w § 2, dotyczy parkingów wymienionych kolejno w załącznikach 
oznaczonych numerami od 2 do 7, szczegółowo przedstawiających opisowo i graficznie sześć parkingów 
położonych w Gdyni przy następujących drogach publicznych : 

1) aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego ( załącznik Nr 2 ), 

2) ulica 3 Maja ( załącznik Nr 3 ), 

3) ulica Piotra Skargi ( załącznik Nr 4 ), 

4) ulica Stefana Batorego ( załącznik Nr 5 ), 

5) ulica Jerzego Waszyngtona ( załącznik Nr 6 ), 

6) ulica Juliana Ejsmonda (załącznik Nr 7). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 20 lipca 2020 r.

Poz. 3235



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2020 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25czerwca 2020 r. 

REGULAMIN 

korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego i zlokalizowanego poza gdyńskimi drogami publicznymi. 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) uchwale – rozumie się przez to uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania 
z niestrzeżonych  parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi 
na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych 
parkingach; 

b) zarządcy - rozumie się przez to Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni lub podmioty przez ten Zarząd umocowane 
do wykonywania funkcji zarządczych wobec ww. parkingów; 

c) parkingu - rozumie się przez to każdy parking na terenie Gdyni szczegółowo wymieniony w załącznikach 
opisowych i graficznych do uchwały; 

d) użytkowniku  – rozumie się przez to osobę fizyczną faktycznie korzystającą z parkingu w wyniku wjechania 
pojazdem samochodowym przez siebie kierowanym na parking w celu zaparkowania pojazdu, przy czym 
w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika pojazdu uważa 
się w szczególności właściciela, współwłaściciela, leasingobiorcę, dzierżawcę lub najemcę pojazdu; 

2. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki użytkowników niestrzeżonego parkingu płatnego 
zlokalizowanego poza gdyńskimi drogami publicznymi. 

§ 2. 1. Parking jest dostępny dla użytkowników przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Opłaty wnosi się 
za postój w godzinach od 8:00 do 20:00,przy czym opłaty w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia pobierane są do 
godziny 14:00, zaś w dniach: 1 i 6 stycznia, niedzielę i poniedziałek Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudnia 
opłat się nie pobiera. 

2. Z chwilą wjazdu pojazdu na teren parkingu, użytkownik zawiera z zarządcą umowę odpłatnego 
korzystania z miejsca postojowego oraz akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 

3. Umowa odpłatnego korzystania z miejsca postojowego, o której mowa w ust. 2, obowiązuje do chwili 
wyjazdu pojazdu z terenu parkingu. 

4. Przy korzystaniu z parkingu wyłącza się stosowanie przepisu art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), to znaczy wyłącza się 
domniemanie prawne przedłużenia najmu po upływie terminu oznaczonego w umowie z uwagi na używanie 
nadal przedmiotu najmu przez najemcę za zgodą wynajmującego. 

5. Istotne postanowienia Regulaminu dostępne są na tablicy informującej znajdującej się na parkingu oraz 
na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: www.zdiz.gdynia.pl 

§ 3. 1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, dostępnym dla pojazdów samochodowych do 2,5 tony. 

2. Zawarcie umowy odpłatnego korzystania z miejsca postojowego, o której mowa w § 2 ust. 2, 
nie powoduje powstania po stronie zarządcy zobowiązania do pilnowania pojazdu, jego wyposażenia 
i pozostawionego w nim mienia oraz zobowiązania do uregulowania szkody powstałej w wyniku kradzieży, 
zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia i mienia w nim pozostawionego, tj. czynów 
popełnionych przez osoby, za których działania lub zaniechania zarządca nie odpowiada na podstawie ustawy 
Kodeks cywilny lub jakichkolwiek stosunków prawnych. 

§ 4. 1. Na obszarze parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami), w tym przepisy wykonawcze 
do ww. ustawy określające oznakowanie pionowe i poziome. 
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2. Na terenie parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla wszystkich 
użytkowników, poszczególnych ich grup bądź indywidualnie oznaczonych podmiotów. 

3. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdu do 10 km/godz. 

§ 5. Wynagrodzenie za korzystanie z parkingu jest określone w taryfikatorze ujętym w załączniku do 
Regulaminu w formie opłat brutto: postojowej, abonamentowej i podwyższonej, zawierających obowiązujący 
podatek od towarów i usług. 

§ 6. 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na parkingu jest opłacenie czasu postoju 
z chwilą zaparkowania pojazdu. 

2. Czas postoju opłaca się: 

1) poprzez nabycie biletu postojowego w parkomacie 

2) przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dokonanie płatności 
mobilnych, 

3) poprzez nabycie abonamentu postojowego (w biurze zarządcy lub w udostępnionym przez zarządcę sklepie 
internetowym), 

przy czym minimalna opłata, wnoszona zgodnie z punktami 1) i 2) wynosi 2 zł, 

3. Opłata za czas postoju może być naliczana minutowo w oparciu o monetę, jaka została wrzucona do 
parkomatu lub w oparciu o kwotę opłaconą kartą płatniczą, z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do 
uzyskania opłaty, przy czym pierwsza najniższa opłata wynosi 2 zł. Opłacenie dalszego parkowania następuje 
proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty za pomocą karty płatniczej. Możliwe 
jest uzupełnienie pierwotnej opłaty (następnej lub następnych opłat) tylko w trakcie jej (ich) ważności. 

4. Automat parkingowy przyjmuje monety o nominałach 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł i jest on wyposażony 
w moduł do pobierania opłat w formie bezgotówkowej. 

5. Zarządca w automatach parkingowych wymaga wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu podczas 
zakupu biletu, co powoduje, iż nie istnieje konieczność umieszczania w nim biletu. 

§ 7. Opłata za korzystanie z parkingu może być dokonana w formie opłat abonamentowych określonych 
w taryfikatorze. Dostępność miejsc postojowych dla użytkowników, którzy nabyli abonamenty jest uzależniona 
od liczby wolnych miejsc, co oznacza, iż nabycie abonamentu nie stanowi zobowiązania zarządcy do 
zapewnienia użytkownikowi parkingu miejsca postojowego. 

§ 8. Z opłat za parkowanie na parkingu zwalnia się pojazdy: 

1) Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Służb Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służb ratowniczych; 

2) osób wykonujących obowiązki służbowe na zlecenie zarządcy lub podmiotu odpowiedzialnego za obsługę 
parkingu; 

3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; 

4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej; 

5) służb miejskich oraz inspekcji będących organami administracji publicznej podczas wykonywania 
obowiązków służbowych; 

6) służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno- kanalizacyjnego) 
podczas usuwania awarii; 

7) przedstawicielstw państw obcych oznaczonych symbolem CD i CC; 

8) opatrzone kartą parkingową przysługującą osobie niepełnosprawnej, zaparkowane na miejscach 
postojowych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. kopertach), 

9) należące do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją pozostających pod ich opieką 
osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy 
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czym pojazdy te powinny być wyposażone w karty parkingowe wydane dla tej placówki, a postój tych 
pojazdów powinien być zrealizowany na miejscach postojowych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką 
do znaku T-29 (tzw. kopertach), 

10) o napędzie elektrycznym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9. Dowody posiadania prawa do zwolnienia z opłaty (np. karta parkingowa osoby niepełnosprawnej) 
powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu lub, w przypadku motocykli, w innym widocznym 
miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu 
parkowania pojazdu było w pełni czytelne dla kontrolerów zarządcy. 

§ 10. 1. W przypadku zaniechania wniesienia opłaty za postój pojazdu, użytkownik jest zobowiązany do 
zapłaty opłaty podwyższonej zgodnie z taryfikatorem za każdy dzień, w którym postój się odbywa. 

2. Kontroler zarządcy umieszcza zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty podwyższonej na 
pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.2 zarządca może doręczyć użytkownikowi  w inny sposób, np. za 
pomocą operatora pocztowego lub poczty elektronicznej. 

§ 11. 1. W przypadku wniesienia opłaty podwyższonej na wskazany rachunek bankowy zarządcy w ciągu 
7 dni od dnia stwierdzenia jej istnienia zgodnie z § 10 ust.2, opłata ta ulega pomniejszeniu do wysokości 
określonej w taryfikatorze opłat. 

2. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego zarządcy w ww. 
terminie. Termin 7. dniowy na wniesienie ww. opłaty w pomniejszonej wysokości nie podlega wydłużeniu. 

§ 12. 1. Nieopłacona w terminie opłata podwyższona za postój pojazdu będzie dochodzona przez Zarządcę 
w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu uzyskanych 
z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). 

2. Użytkownik  zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela pojazdu z CEP 
w wysokości przewidzianej przepisami prawa, a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

§ 13. 1. Wjazd na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania się wymaga uprzedniej 
zgody zarządcy. 

2. Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące lub 
radioaktywne, jak również innych pojazdów, przewożących nieodpowiednio zabezpieczone materiały 
niebezpieczne, jest zabroniony. 

3. Zabroniony jest postój poza miejscami wyznaczonymi, co między innymi oznacza, że w czasie 
parkowania, użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd na jednym 
miejscu parkingowym, nie zasłaniając pojazdem linii określających granice tego miejsca. 

4. Na terenie parkingu zabrania się: 

a) używania otwartego ognia, palenia tytoniu i wyrobów elektronicznych, spożywania alkoholu, przelewania 
paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych; 

b) jazdy na rolkach, deskorolkach oraz każdego rodzaju jednośladami niebędącymi pojazdami 
samochodowymi; 

c) tankowania pojazdów; 

d) dokonywania napraw głównych zespołów, wymiany oleju, lakierowania, mycia i sprzątania pojazdu; 

e) zaśmiecania parkingu; 

f) wykonywania innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu 
oraz wyposażeniu parkingu, a także mieniu znajdującemu się na nim. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) ustawienia pojazdu na oznakowanym miejscu w obrysie miejsca postojowego, wyłączenia silnika oraz 
wszystkich odbiorników prądu, zablokowania pojazdu w sposób uniemożliwiający jego samoczynne 
przemieszczenie się; 
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b) utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku; 

c) oznakowania używanych na pojeździe plandek czy pokrowców numerem rejestracyjnym pojazdu. 

§ 14. 1. W przypadku nie zastosowania się przez użytkownika do zakazów lub nakazów wymienionych 
w § 13, a zwłaszcza jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu lub 
zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, zarządca może zastosować środki niezbędne do przywrócenia stanu 
zgodnego z Regulaminem, a w tym zarządca ma prawo własnym działaniem zastosować przepis art. 343 § 1 i § 
2 ustawy Kodeks cywilny w celu przywrócenia samowolnego naruszenia stanu posiadania części parkingu do 
stanu poprzedniego oraz może wezwać odpowiednie służby w celu odholowania pojazdu na wyznaczone w tym 
celu miejsce na koszt i ryzyko użytkownika, na co użytkownik wyraża zgodę w chwili wjazdu pojazdem na 
parking bez potrzeby uzyskania stosownego orzeczenia sądowego. 

2. Odholowanie pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika nie zwalnia użytkownika z obowiązku wniesienia 
opłaty podwyższonej, jeżeli taka została stwierdzona w trybie § 10 ust.2, ani też nie uprawnia użytkownika do 
żądania zwrotu części opłaty postojowej za niewykorzystany czas postoju. 

§ 15. 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie parkingu w mieniu 
zarządcy lub mieniu osób trzecich, a spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, jak również 
działaniem lub zaniechaniem osób , za które użytkownik odpowiada na podstawie ustawy Kodeks cywilny lub 
jakichkolwiek stosunków prawnych, a w szczególności za szkody powstałe w związku z korzystaniem 
z parkingu lub swojego pojazdu, z tytułu zanieczyszczenia elementów infrastruktury parkingu lub 
zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek korozji lub wycieku płynów ze swojego pojazdu. 

2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub uszkodzeniem, 
w szczególności poprzez wyłączenie świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika. 

§ 16. Zarządca może wyłączyć z powszechnego dostępu całość bądź część terenu parkingu, a za okres 
zaniechania funkcjonowania parkingu użytkownik posiadający abonament ma prawo żądać zwrotu części 
niewykorzystanej opłaty abonamentowej albo żądać przedłużenia czasu ważności abonamentu o termin 
odpowiadający liczbie dni powyższego wyłączenia. 

§ 17. Wnioski dotyczące funkcjonowania parkingu można kierować na adres zarządcy, tj. Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. 
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Załącznik do Regulaminu korzystania z niestrzeżonego parkingu 

płatnego zlokalizowanego poza gdyńskimi drogami publicznymi. 

Taryfikator opłat za korzystanie z parkingu 

Opłaty postojowe  

Pierwsza godzina parkowania 5,50 zł 

Druga godzina parkowania 6,60 zł 

Trzecia godzina parkowania 7,90 zł 

Każda kolejna godzina parkowania 5,50 zł. 

Opłaty abonamentowe 

Abonament całodzienny 70 zł 
Abonament tygodniowy 200 zł 
Abonament 30 dniowy 800 zł. 

Opłaty podwyższone 

Opłata z tytułu zaniechania wniesienia opłaty za postój pojazdu 200 zł 
Opłata jak wyżej, pomniejszona zgodnie z  § 11 ust. 1 Regulaminu 150 zł  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 872/1,  873, 874/1, 875, 876/1, 877/1, obręb 
0016 KAMIENNA GÓRA 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 1455, 1456, 1457, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1475, 1461, 
obręb 0030 WZGÓRZE ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA 

Nr KW GD1Y/00023857/7; GD1Y/00024375/1;  GD1Y/00024107/2. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/637/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy ulicy 3 Maja. 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami : 1006, 1010, 1011, 1012, 1015, obręb 0026 ŚRÓDMIEŚCIE 

Nr KW GD1Y/00000772/0; GD1Y/00003643/8; GD1Y/00005110/7; GD1Y/00024352/4. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy ulicy Piotra Skargi. 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 138/3, 139, 234/1, 235, 239, 248/3, 249/2, 251, 252/2, 
254 255, 256, obręb 0016 KAMIENNA GÓRA 

Nr KW GD1Y/00006950/4; GD1Y/00001142/2; GD1Y/00008755/1; GD1Y/00000159/7; 
GD1Y/00008664/6; GD1Y/2507/6; GD1Y/00024532/0. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy ulicy Stefana Batorego. 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 1631, 1632/3, obręb 0026 ŚRÓDMIEŚCIE 

Nr KW GD1Y/00023729/1. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy ulicy Jerzego Waszyngtona. 

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 2981, obręb 0026 ŚRÓDMIEŚCIE 

Nr KW GD1Y/00001041/4. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/647/20 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Parking przy ul. Juliana Ejsmonda. 

Działka oznaczona geodezyjnie numerami 1814 obręb 0025 Redłowo, 

nr KW GD1Y/00024646/2 
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